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ha tett kontakt med byene for å få
oversikt over tilgjengelig informasjon
om deres mål, planlagte strategier og
virkemidler for å oppnå klimavennlig
transport (der klimavennlig transport
kan defineres som bærekraftig,
lavutslipp, nullutslipp, klimanøytral
og/eller fossilfri). Forskergruppen
sammenstiller forskningsmaterialer
mellom byene innenfor områder som
referanseår, år for utslippsreduksjon,
systemgrense for beregning av utslipp,
hvilke typer transporter som inngår
osv. Forskergruppen utvikler også et
systematisk diskusjonsopplegg for
identifisering av muligheter og barrierer
for at bytransport kan innordne seg
et langsiktig mål (innen 2100) om å
nå 2-gradersmålet, fortrinnsvis også
1.5-gradersmålet. Det gjennomføres to
seminar med brukere og forskergruppen
i 2017 for å diskutere funnene fra de
første undersøkelsene, samt diskusjoner
om barrierer og muligheter for å nå
målene. I tillegg vil viktige momenter
Forskere og industripartnere samlet seg i grupper under CenSES årskonferanse 2016 for å
være klimagassutslipp (herunder en
diskutere og planlegge nye brukercase.							
analyse av mulige rebound effekter),
					Foto: Inger Selven Watts
energisystemkonsekvenser, økonomiske
konsekvenser og teknologivalg.
I desember 2016 samlet forskere og
oppfylle mål satt i Paris-avtalen. I
brukerpartnere i CenSES seg i Oslo for
avtalen konkretiseres det også at
å utarbeide forslag til nye brukercase
Norge gjennom å knytte seg til EUs
Grønn fabrikk
under CenSES årskonferanse.
klimamål skal redusere sine utslipp
Norge har verdifulle energiressurser som
I januar 2017 vedtok styret i CenSES
med 40% innen samme år. I etterkant
har gitt en betydelig velstandsutvikling
fire nye brukercase. Her følger en
av siste kommunevalg har de store
over de siste hundre årene. På kraftsiden
presentasjon av disse.
byene i Norge lansert ambisiøse mål
har vi fleksible, rimelige og fornybare
for hvordan en kan få til drastiske
produksjonskilder som har gitt norsk
Fossilfri mobilitet i byene
reduksjoner i klimagassutslipp fra
næringsliv, og spesielt norsk kraftintensiv
I grunnlagsdokumentet for Nasjonal
transport. Disse målene og planene
industri et konkurransefortrinn. Den siste
transportplan 2018-2029 er det ikke
er på enkelte områder – i alle fall i den
tids nedgang i petroleumsindustrien, og
konkretisert hvor mye og innen når
politiske debatten – blitt fremstilt å
den forventede reduksjonen i
utslippene fra transport skal reduseres.
være mer ambisiøse enn gjeldende
Det vises likevel til at transportsektoren
nasjonale klimamål og planer. Forskerne
Saken fortsetter på neste side
må ta sin del av arbeidet med å
som deltar i dette brukercaset vil
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verdiskaping fra denne sektoren over de
neste tiårene, gjør det viktig for Norge å få
ny verdiskaping i andre sektorer. I denne
sammenhengen vil energiressursene
mest sannsynlig fremdeles være en
viktig drivkraft. En viktig avveining
som skal gjøres er å avgjøre graden av
integrering av det norske kraftsystemet
med det europeiske. Norge er en del
av et felles nordisk kraftmarked med
Sverige, Danmark og Finland, som igjen er
integrert i det europeiske kraftmarkedet
via overføringsforbindelser til Nederland,
Tyskland, Baltikum, Polen og Russland.
To nye utenlandsforbindelser mellom
Norge og Tyskland og Storbritannia skal
etter planen settes i drift i henholdsvis
2020 og 2021. Det vil for Norge sin del
være viktig å ha et bevisst forhold til
ambisjoner om hvordan økt utveksling
og tilbud av fleksibilitet til Europa kan
påvirke det nasjonale kraftmarkedet og
dermed også mulighetene for industri,
og spesielt kraftintensiv industri, i
Norge. Et hovedspørsmål er hvordan
norske energiressurser kan gi de
beste miljøeffektene og den høyeste
verdiskapingen for Norge: lokal utnyttelse
i industri eller eksport? Antagelig skal
en ha begge deler, men hvordan skal
energisystemet designes for å få til dette
samspillet, og hvordan kan politikk
legge til rette for dette ved å redusere
usikkerheten.
Verdikjeden for hydrogen
Det er tiltagende interesse for både
produksjon og bruk av hydrogen
til blant annet transportformål i
Norge. Med en økende andel variabel
kraftproduksjon fra vind vil det bli et økt
behov for balansering i kraftsystemet,
og produksjon av hydrogen kan være en
del av løsningen for å øke fleksibiliteten
i systemet og redusere behovet for
nettutvidelser. Det er også et potensiale
for koblinger til verdikjeden for naturgass,
både ved storskala produksjon (med
naturgass som innsatsfaktor) og for
transport av hydrogen til markedet (ved
innmating i eksisterende infrastruktur).
Markedet i Norge for hydrogen som
drivstoff karakteriseres ved at det
er svært få kjøretøy som kjører på
hydrogen, samtidig som utbredelsen
av fyllestasjoner er lav. Imidlertid antas
framtidsutsiktene for markedet å være
lovende, forutsatt at et tilstrekkelig
antall fyllestasjoner blir opprettet.
Internasjonalt er det stor interesse for
bruk av hydrogen som energibærer,
og i det kommende OL i Japan vil det
demonstreres hvilken rolle hydrogen
kan spille som del av energiforsyningen.
I brukercaset ser vi også på hvilke
erfaringer andre land og regioner har
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hatt med tanke på vellykkede og mindre
vellykkede initiativer og prosjekter. Det er
også viktig å gjøre en vurdering av hvilke
verdikjeder som kan bli lønnsomme,
bærekraftige og teknisk mulige med
de ulike produksjonsteknologiene
og markedsmulighetene vi ser i
dag. Et annet interessant tema for
brukercaset er forretningsmulighetene
og nye forretningsmodeller knyttet til
produksjon av hydrogen ved elektrolyse
nær kraftproduksjon (for å redusere
presset på distribusjonssystemet).
Et viktig spørsmål knyttet til dette er
hvorvidt dette vil være optimalt fra et
systemperspektiv. For å vurdere dette
vil det også være nødvendig å se på
transportkostnader og utslipp knyttet
til transport for å få hydrogenet til
sluttbruker.
Prosumenters rolle i det framtidige
energisystemet
Prosumenter er aktive forbrukere av
strøm som i tillegg til å kjøpe strøm fra
markedet også kan produsere strøm til
eget forbruk og for salg. En særlig aktuell
teknologi for huseiere er installasjon av
solceller. Dette er foreløpig lite utbredt i
Norge, og noe av grunnen kan være lave
strømpriser, høye teknologikostnader
og lite subsidiering. Det finnes noen
støtteordninger, både fra Enova og
på kommunalt nivå i dag, men det er
fremdeles krevende å få investeringen
lønnsom med dagens ordninger og
priser. I en framtid der en ser for seg at
en betydelig del av kraftproduksjonen
skjer desentralisert hos prosumenter,
vil en ha behov for å tenke nytt rundt
markedsdesign, nettutbygginger og
fleksibilitet. Microgrid, som viser til et
lokalt nettverk med produksjon og
konsum av kraft som kan kobles fra
sentralnettet enten permanent eller
i perioder, er en viktig komponent
i diskusjonen om prosumenter og
desentralisert produksjon. Et viktig
forskningsspørsmål i dette brukercaset
er hvilken rolle prosumentene kan
få i det framtidige energisystemet.
Prosumenter kan ha en selvbergende,
fleksibel funksjon, i tillegg til at de
kan bidra til å redusere behovet for
nettinvesteringer. Sammen med
vurderinger om hvordan prosumenter
kan påvirke nettdrift, tap og verdien av
eksisterende vannkraftressurser danner
dette grunnlaget for en vurdering om
hvorvidt prosumentene kan være nyttige
i en samfunnsøkonomisk betraktning.
Et annet tema som kan adresseres
i brukercaset er å se på barrierer
(regulatoriske, politiske og økonomiske)
for prosumentene og for microgrid.

Herunder, hva slags motivasjon som
finnes blant ulike typer brukere for å
bidra som prosumenter og tilbydere av
fleksibilitet. I tillegg vil utvikling av nye
forretningsmodeller være et viktig tema i
brukercaset.

CenSES brukercase
Brukercasene i CenSES samler
forskere fra ulike forskningsområder
for å fokusere på et valgt
forskningsspørsmål eller tema.
Brukercasene har en begrenset
tidsramme, vanligvis ett år. Temaene
blir valgt og definert sammen med
brukerpartnerne i CenSES, og alle
brukerpartnere kan komme med
forslag til nye brukercase og påvirke
eksisterende brukercase.
Brukerpartnerne er viktige i
arbeidet med casene, både
som
diskusjonspartnere,
informasjonskilder,
samt
å
kvalitetssikre
arbeidet.
Sluttleveransen fra et brukercase
vil være et offentlig tilgjengelig
posisjonspaper.
Paperne
oppsummerer
funnene
i
brukercasene og skal formuleres
populærvitenskaplig. Alt innhold
og alle konklusjoner i paperne skal
basere seg på forskningsresultater.

CenSES forsker- og
brukersamling 24. august
Alle forskere og brukerpartnere
i CenSES inviteres til samling 24.
august 2017 ved Radisson Blu Hotel
Trondheim Airport. På programmet
denne dagen holdes det innlegg
fra forskere og brukerpartnere om
CenSES sine fire nye brukercase,
i tillegg til relevante diskusjoner i
plenum.
Last ned program og deltakerliste
Morgenkaffe serveres kl 09:00,
mens den faglige samlingen
starter kl. 09:15 med en velkomst
fra senterleder Asgeir Tomasgard.
Vi avslutter arrangementet kl.
17:45 og samles til tapas kl. 18:00 i
restauranten.
Vel møtt !
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Computational Management Science 2018 til Trondheim

Stein-Erik Fleten og Florentina Paraschiv annonserer neste års konferanse ved konferansen i Bergamo, Italia. 				
												Foto: PRIVAT

- Dette er en viktig anerkjennelse
for at vi er et godt fagmiljø innenfor
management science, sier professor
ved institutt for industriell økonomi
og teknologiledelse, Stein-Erik
Fleten, om at NTNU har fått æren
av å arrangere Computational
Management Science-konferansen
neste år.
Av: Solveig Avelsgard Lien
Han er leder for den lokale
organisasjonskomiteen og godt fornøyd
med at den internasjonale konferansen,
som i år ble arrangert i Bergamo i Italia,
kommer til Trondheim i mai 2018.
- Her får folk mulighet til å komme til
Trondheim på ei fin tid på året for å
snakke om innholdet i forskningen sin,
sier Fleten.
Senterleder i CenSES, Asgeir Tomasgard,
er også veldig glad for at konferansen
kommer til Trondheim neste år, og
trekker fram den sterke relevansen som
Computational Management Science
for energi-feltet.
- Management Science har vært
en viktig driver i verdiskapinga i
energibransjen, for eksempel innenfor

produksjonsplanlegging, budgiving,
investeringsanalyse og markedsdesign,
forklarer Tomasgard.
Sterkt miljø ved NTNU
Computational Management Science
er en møteplass for teoretikere og
praktikere fra akademia og industri,
der de kan utveksle kunnskap, ideer
og resultater innenfor et bredt spekter
av tema relevante for computational
management science. Det er en årlig
konferanse tilknyttet tidsskriftet
Journal of Computational Management
Science, og redaktøren for tidsskriftet,
Rüdiger Schultz, er en av de som lenge
har ønsket å legge konferansen til
Trondheim, på grunn av det sterke
miljøet NTNU har innenfor fagfeltet.
- Jeg er veldig glad for at konferansen
nå skal holdes ved NTNU, og jeg er
sikker på at det kommer til å bli et
strålende arrangement. Dessuten
er det gledelig at også International
Conference on Stochastic Programming
(ICSP) kommer til NTNU året etter,
ettersom dette er to konferanser med
en betydelig overlapp, sier Schultz.

Tverrfaglig forskning
Computational Management Science
går av stabelen 29.-31. mai 2018, og
det vil være 15. gang konferansen blir
arrangert. Fleten forventer omkring
100 forskere og stipendiater fra
både inn- og utland. Sammen med
organisasjonskomitéens nestleder,
førsteamanuensis ved NTNU
Handelshøyskolen, Florentina Paraschiv,
vil han utover høsten jobbe med å
utarbeide programmet, og nettsiden for
konferansen vil komme på plass i løpet
av oktober.
Også Paraschiv er svært godt fornøyd
med at konferansen arrangeres ved
NTNU neste år.
- Dette vil intensivere det internasjonale
samarbeidet og synligheten til våre
NTNU-kollegaer med interesse for
optimering, stokastisk programmering,
dataanlyse, statistikk og ekonometri.
Tematisk sett, så vil konferansen knytte
til seg folk fra mange ulike områder:
operasjonsanalyse, ingeniørvitenskap,
økonomi og finans, så på denne måten
oppmuntrer konferansen sterkt til
tverrfaglig forskning, sier hun.
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Internasjonal prestisjekonferanse kommer til NTNU i 2019

ICSP blei arrangert i Buzios, Brasil i 2016. 						

NTNU vant fram i hard konkurranse
mot Paris om å arrangere den
kjente «International Conference
on Stochastic Programming» (ICSP)
i Trondheim. Konferansen har
tidligere blitt arrangert i storbyer
som London, Wien og Berlin av
sterke internasjonale fagmiljø.
Konferansen samler det internasjonale
fagmiljøet innen stokastisk optimering
hvert tredje år. Fagområdet omhandler
optimeringsmodeller og metoder
for planlegging under usikkerhet.
Konferansen fokuserer både på metode
og anvendelser innenfor viktige tema
som: usikkerhet i energisektoren
på langsiktig og kortsiktig basis,
spørsmål om investering i kraft- og
finanssektoren og andre relevante
områder innen logistikk og helse.
Prof. Asgeir Tomasgard vil være leder
for arbeidet med å planlegge og
organisere konferansen. Med seg
har han blant annet professor Stein
W. Wallace (NHH) som leder den
internasjonale programkomiteen
og professor Laureano Escudero
(Universidad Rey Juan Carlos, Spania)
som co-chair i denne.
- Dette er en konferanse vi har ønsket å
få til Norge i mange år, sier Tomasgard.
- Når vi samler verdens ledende
forskere innenfor optimering
under usikkerhet i ISCP 2019 gir
det en fantastisk mulighet for våre
samarbeidspartnere i CenSES til å treffe
4

Foto: Claudia Sagastizabal

verdenskapasiteter innenfor området
planlegging under usikkerhet.

vi «endelig» slipper til, sier professor
Wallace ved NHH.

Inviterer med industrien
ICSP 2019 vil ha egne sesjoner
for avvendelser i konferansen, og
det satses på sidearrangement
som er mer direkte rettet mot
næringslivet. Finansbransjen,
gassindustrien, bransjer som
jobber med energiplanlegging,
produksjonsplanlegging og
programvareutvikling vil alle ha
faglig utbytte av å engasjere seg i
konferansen. Organisasjonskomiteen
ønsker å skape dialog med interesserte
samarbeidspartnere og sponsorer
rundt dette.
- Konferansen er viktig for NTNU
fordi den setter et viktig søkelys på
vårt bidrag i feltet til nasjonale og
internasjonale målgrupper. Den er
en internasjonal annerkjennelse av
arbeidet vi gjør i Norge på feltet, sier
Stein-Erik Fleten, professor ved NTNU
og medlem i organisasjonskomiteen
for ICSP 2019.
Prof Wallace påpeker at dette er en
mulighet for Norge og NTNU til å få
sette sitt stempel på hvor de mener
fagområdet bør stå og gå.
- Trondheim har det største miljøet
så det er naturlig å legge den
der. Norge har et stort stokastisk
programmeringsmiljø, kanskje det
største i verden, så det er naturlig at

Konkurrerte mot Paris
Det stokastiske fagmiljøet ved NTNU
har i 15 år forsøkt å få konferansen til
Trondheim. I 2016 var Trondheim i hard
konkurranse mot Paris om hvem som
skulle bli neste konferanseby. Komiteen
i «The Stochastic Programming Society»
(SPS) valgte NTNU til tross for en god
søknad fra Paris: “The research that has
been carried out on the topic at NTNU
is very well recognized since about 25
years ago. NTNU has a good reputation
on organizing those type of events and
finally, Trondheim and surroundings
is a wonderful place to stay and
visit”, sier Prof. Laureano Escudero i
programkomiteen for ICSP 2019.
Escudero forteller at ICSP-konferansene
har høy prestisje internasjonalt
Forventningene er derfor høye til
arrangementet i 2019.
- I am expecting that the audience
could reach 300 and probably go
further. One thing I am sure of is that
the scientific level of the contributions
is going to be very high, sier Escudero.
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Siste nytt fra UngEnergi
arbeidsforholdene for fabrikkarbeidere
som produserer mobiltelefoner, som
også skal gå under samfunnsfag. Vi
i UngEnergi mener at vår tematikk
i kombinasjon med UseITsmartly
er veldig viktig for et bærekraftig
samfunn, og vi er derfor ivrige etter
å utvikle dette prosjektet videre. Vi
håper at det når ut til både lærere
og elever, gjennom vårt fokus på
læreplanmålene, og vårt valg av å
skrive om mobiler, som er veldig
relevant for ungdom og dagens
samfunn. Redaksjonen gleder seg
derfor til å fortsette jobbingen
utover høsten, både med fornybare
saker, tekster, animasjoner, filmer og
UseITsmartly-prosjektet!
Hilsen UngEnergi
- Kristine Klock Fleten, Martine Klock
Fleten, Anna Solberg, Jonas Husby,
Sondre Duna Lundemo, Markus
I sommer har redaksjonsrommet til UngEnergi sjelden vært tomt. Sommeren har blitt brukt til Valås Hagen, Sigve Lysne, Marianne
Bragstad Eid, Thor Ivar Helgesen
å bli kjent, og planlegge arbeidet i tiden fremover. 					
							Foto: Kristine Fleten

UngEnergi feirer fem år, og har fått fem
nye medarbeidere i redaksjonen som
har jobbet ivrig i sommer, til tross for at
det til tider har vært trangt om plassen
på kontoret. I løpet av sommeren
har store deler av nettsideinnholdet
på UngEnergi.no blitt oppdatert, og
mange nye sider har blitt til. De nye
ansatte tilføyer en unik faglig bredde til
redaksjonen; interessene til hver enkelt
er forskjellig og sammen spenner de
over mange fagfelt som på en eller
annen måte berører temaet fornybar
energi.
Tekstene handler om alt fra kjernefysikk
og nye innovative energiløsninger,
til internasjonale klimaavtaler og
mye mer. Ikke nok med det, men
redaksjonen har også nå fått flere
media- og designinteresserte og har
med det jobbet med å utvikle nye
filmer, animasjoner og illustrasjoner til
nettsiden. UngEnergi har med andre
ord et stort spenn av faglig innhold, og
målet med det er å kunne nå ut til flere
lærere i den videregående skolen, i håp
om at de tar i bruk innholdet UngEnergi
produserer i undervisningen. I tillegg
ønsker vi at vårt dynamiske og varierte
innhold skal fortsette å appellere til
elever og ungdommer. Blant oss nye
medarbeidere er det stor enighet om
at man skal lete lenge etter en bedre
sommerjobb enn denne. Det som
gjør denne jobben så bra for oss, er at

alle får velge sin egen tilnærming til
fornybar energi og i grunnen være helt
selvstyrt hva presentering av arbeidet
angår.
I tillegg til mange nye tekster og
medieinnhold, jobber vi med
et større prosjekt der vi skal
utvikle et undervisningsopplegg
for videregående skole som
tar utgangspunkt i tematikken
fra UngEnergi kombinert med
UseITsmartly. Prosjektet tar
utgangspunkt i livsløpet til en
mobiltelefon og inneholder moduler
med tekster og oppgaver til
videregående skole. Vi har mange idéer
til forskjellige moduler som dekker et
vidt spekter av temaer som er knyttet til
hele prosessen fra mineralene i mobilen
blir utvunnet, til produksjon og bruk,
og til den til slutt blir resirkulert eller
havner på en søppeldynge. Vi har
allerede fullført en tekst og tilhørende
oppgaver som passer inn i læreplanen
for naturfag. Denne modulen handler
om mobilbatteriet, både hvordan det
fungerer, og hvordan man kan ta vare
på det lengst mulig. I tillegg har vi en
modul for samfunnsfag som handler
om ’konfliktmineraler’ – mineraler
utvunnet i ulovlige gruver i Den
demokratiske republikken Kongo
som brukes i mobiltelefoner og som
finansierer blodige konflikter i landet.
Nylig har vi også begynt å skrive om

Praktiske eksperiment er en vanlig del av
arbeidsdagen til redaksjonen.

			Foto: UngEnergi

Til høsten er det disse seks som holder
liv i redaksjonen mens andre medlem
gjennomfører utenlandsstudier.

			Foto: Ungenergi
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Presentasjon av våre medarbeidere i UngEnergi
Det har vært en innholdsrik sommer i
UngEnergi-redakasjonen. Som mange
vet er UngEnergi et prosjekt i regi
av CenSES som har som mål å bedre
forståelsen om tema innen fornybar
energi til VGS-elever. Redaksjonen
står for alt av innhold, design og
animasjoner selv, og ønsker alltid
tilbakemeldinger fra videregående

elever og forskningspartnere
velkommen!
UngEnergi er alltid interessert i å få nye
samarbeidspartnere, og under kan du
lese hva redaksjonen interesserer seg
for og bruker tiden sin på. Ta gjerne
kontakt om dere har noen spørsmål.
Les mer om oss på:
www.ungenergi.no

Martine Klock Fleten

Sondre Duna Lundemo

Sondre Duna Lundemo

Sondre er 18 år og
begynner sitt siste år
på videregående skole
til høsten. I sommer
har han skrevet flere

artikler om kjernefysikk
sammen med Markus,
erstattet utdaterte
artikler på nettsiden og
laget regneoppgaver for
naturfag og fysikk. Sondre har store interesser
for fysikk og matematikk
og har planer om å studere disse fagene videre
i årene som kommer, og
håper det han lærer kan
være til UngEnergi sin
fordel. Han føler seg privilegert som får være en
del av et så flott bidrag
til folkeopplysningen.

Martine har jobbet for
UngEnergi i to år, går
på Trondheim Katedralskole og utgjør del
av redaksjonens mer
samfunnsfaglig rettede medlemmer. Hun
er spesielt interessert i
hvordan klima- og
miljøsaken henger
sammen med samfunnsutviklingen, for
eksempel hvordan
forbrukermønsteret vårt
påvirker bærekraftig
utvikling, og hvilken
rolle folk flest har i å

Marianne B. Eid
Marianne har lenge
interessert seg for
temaet fornybar energi.
Natur og klima har vært
store interesser gjennom hele oppveksten
pga. friluftsliv og dyrehold. Da hun skjønte
viktigheten av en energiomstilling fra fossilt
til fornybar energi, ble
dette straks ikke bare
favorittemaet i natur- og
samfunnsfagtimene,
men også utenfor skolen. Marianne brenner
selv ikke for de tekniske,
fysikkbaserte aspektene
rundt temaet, noe flere
andre i redaksjonen har
mye kunnskap om,
6

Martine Klock Fleten

bidra til et mer
miljøvennlig samfunn.

Thor Ivar Helgesen

Marianne B. Eid

men heller de samfunnsfaglige.
Jobben i UngEnergi har
gitt henne muligheten
til å jobbe med noe av
det hun synes er viktigst
i dagens samfunn:
formidling av kunnskap
angående fornybar
energi.

Thor Ivar Helgesen
Fotograf: Erik Amundsen

Thor Ivar er interessert i
hvordan man ved hjelp
av animasjon, grafikk og
film kan formidle faglig
stoff på en enkel og lett
forståelig måte. Han
har erfaring fra tidligere

solo- og gruppeprosjekter. Han starter
nå første året på
studiespesialiserende
Medier og
kommunikasjon. “Jeg
tror at film, illustrasjoner
og interaktivt innhold er
medier som i stor grad
appellerer til ungdom,
og jeg skal videre i 2017
jobbe med å skape mer
videoinnhold til
UngEnergi”.
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Markus Valås Hagen

Sigve Lysne

Markus er 18 år, og starter VG3 til høsten. I sommer har han, med Sondre, skrevet artikler om
kjernefysikk og hvordan
det kan utnyttes. Han har
også tatt over ansvaret
som webutvikler. Han er
opptatt av at
klimaendringene blir tatt
på alvor, og mener at
kunnskapen som formidles gjennom UngEnergi
bidrar til dette. Den siste
delen av sommeren har
han brukt til å utvikle
nettsideløsning til pro

Sigve Lysne har
kompetanse innefor
tekstskriving og skaping av
undervisningsfilmer.
Han liker godt det
varierte arbeidet han
får i UngEnergi. Han
er også interresert i
hvordan
tingene som vi tar
for gitt i hverdagen
fungerer, og hvordan
våre handlinger har
konsekvenser for
verdens klima.
Framover ønsker han å

Markus Valås Hagen

sjektet UseITsmartly, som
UngEnergi jobber med
for tiden.

Sigve Lysne

bidra med mer grafisk
innhold til nettsiden.

Jonas Husby

Kristine Klock Fleten

Jonas er webmaster i
UngEnergi, og står bak
den nåværende
nettløsningen. Bak
denne ligger det mange
timer med research rundt
målgruppene, i
tillegg til omfattende
programmering.
Jonas har jobbet for, og
oppnådd, en betydelig
økning i antall
brukere gjennom sine
år i UngEnergi. Sammen
med redaksjonen har han
sørget for å gjøre siden
så brukervennlig og
moderne som mulig, noe
som gjenspeiler seg

Kristine har vært
med i UngEnergi
siden starten i 2012.
Hennes interesser er
hovedsakelig innen
teoretisk realfag,
men i løpet av årene
har hun vært innom
det meste
UngEnergi har å by
på. Nå går hun
tredjeåret på
universitetet, og
befinner seg for tiden
på utveksling.
Derfor vil hennes
fremtidige bidrag
til UngEnergi være
begrenset, men etter

Jonas Husby

i veksten. Nå som Jonas
er ferdig utdannet
frontend-utvikler, vil
Markus gradvis ta over
rollen som webmaster.

Kristine Klock Fleten

ukene i sommer å
dømme er hun sikker
på at prosjektet ligger
i gode hender hos den
nye redaksjonen.

Anna Solberg
Anna begynte i UngEnergi våren 2013.
Da var hun elev ved linja “Energi og
miljø” ved Skjetlein videregående skole.
Nå studerer hun industriell økonomi og
teknologiledelse og er dette skoleåret
på utveksling til Singapore. Anna har
vært innom omtrent alt UngEnergi har å
by på, men synes den praktiske

tilnærmingen til realfag er ekstra
spennende. Kanskje blir hun å se på
kontoret igjen til neste år.

Anna Solberg
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Energy Modelling Platform for Europe

Panel discussion on insights from the Horizon2020 decarbonization projects. From the left: Ruud Egging, Patrick Van Hove, Gustav Resch, Jordi
Sole Olle, Angelo Martino and Mark Howells 									
Photo: Private

The first conference “Energy
Modelling Platform for
Europe“(EMP-E) took place at
the European Commission in
Brussels on May 17-18th 2017. The
EMP-E conference objective was
to exchange energy modelling
expertise and policy insights for EU
energy scenario projects.
Selected participants and research
institutions across Europe joined
the meeting to discuss approaches
on modelling and designing EU
decarbonisation pathways. José
Cotta (Head of unit “Advanced Energy
Production”, DG Research & Innovation,
European Commission) shared insights
on how the European Commission uses
energy modelling in policy planning
while modelers presented different
modelling practices and dimensions.
Some of the meeting results will be
an input to high-level events such as
COP23 in Bonn.
Prof. Ruud Egging led NTNU
participation under the SET-Nav
project. He co-presented a plenary
talk on the modeling framework of the
SET-Nav project and contributed to the
group discussion on methodologies
for linking energy models. Moreover,
NTNU presented the poster: “Case
studies on Europe’s strategic energy
technologies” which highlights the
SET-Nav analyses that will shape the
definition of pathways and policy
8

Dr. Pedro Crespo del Granado. Poster presented at the European Commission as part of
the EMP-E conference.					
Photo: Private

recommendations. Dr. Pedro Crespo
Del Granado carried out the poster
design and preparation. Dr. Pedro
Crespo Del Granado is a newly
appointed post-doctoral researcher
mainly working in the SET-Nav project
at NTNU. He was previously working
at ETH-Zurich researching frontiers in
energy models linkage by managing
two large interdisciplinary projects. He
holds a PhD in Operations Research
from Lancaster University (UK) and
a M.Sc. in Systems Engineering and
Operations Research from The George
Washington University (USA).
Through Ruud, Pedro and the SETNav project, CenSES is in direct

contact with high-level discussions
on the development of EU energy
transition strategies. In addition,
these interactions provide a venue to
exchange expertise on state-of-theart energy modelling practices with
the most important energy modelling
groups in Europe. Next year, different
EU decarbonization pathways will be
analyzed and compared which will be
another source of ideas for CenSES
scenarios development.
For more information, contact Prof.
Ruud Egging (rudolf.egging@ntnu.no)
or check the SET-Nav website
(www.set-nav.eu).

Nytt fra senterledelsen
CenSES har planer og
budsjett fram til midten
av 2019, og selv om mye
god forskning er i rute her,
starter vi nå
prosessen med å
identifisere strategiske
forskningsbehov i
bransjen for neste
5-årsperiode. Energi21
gir viktig innsikt, men vi
i CenSES tenker å invitere bredt til en samling som fokuserer særlig
på grenseflaten mellom energisystemet og samfunnsfag Dato følger,
men det blir i løpet av oktober eller tidlig november. Tiden er moden
til å starte tenkingen på hvordan forskerne best kan bidra til
bærekraftig omstilling og på bransjens behov også i årene framover.
Hilsen
Asgeir Tomasgard og Marianne Ryghaug
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CenSES arrangerer
årskonferansen for 2017
den 7-8 desember i Oslo.

Hold av datoen;
Mer informasjon kommer!

Forskere nettverksbygger på CenSES årskonferanse

New CenSES report available
This report outlines scenarios of a
Norwegian low emission society post
2050. ‘Low emission’ is defined to
relate to both emissions of
greenhouse gases and their forcing
effects leading to global warming, as
well as the use of finite resources on
Earth through everyday life activities
and the organisation of society.
Download the report here
Authors: Marius Korsnes
Knut H. Sørensen
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